ZW

K

Spo

rti
ng

B

HTBALCL
C
U
RA

Bru g g

V
e

Geachte,
Onze Koolkerkse krachtbalclub is bij velen onder U waarschijnlijk
wel bekend. Al bijna 40 jaar nemen wij een voorname plaats in bij
het sportgebeuren op de gemeente en proberen wij de plaatselijke
jeugd tot sporten te bewegen. Onze club telt om en bij de 80 leden.
Wij beschikken over een prachtige sportinfrastructuur en clubhuis
langs de Arendstraat. Ons clubhuis werd door onze leden, met de
steun van het stadsbestuur, onlangs volledig gerenoveerd.
Het gaat ons ook sportief voor de wind. Wij spelen met 8 teams in
wekelijkse competitie, onze thuiswedstrijden spelen wij op zaterdagavond en zondagmorgen.
Door o.a. het oprichten van een dynamisch jeugdbestuur, promotie
in de scholen en op diverse plaatselijke en regionale sportmanifestaties, vindt ook de jeugd de weg naar onze club.
Het is onze grootste uitdaging en zorg om die jeugd goed te blijven
begeleiden en de ambities bij al onze teams waar te maken.
In een kleine gemeente is het uiteraard niet gemakkelijk om jaarlijks het financiële plaatje rond te krijgen: Huur accommodatie,
energie- scheidsrechters- en verplaatsingskosten, sportmateriaal,
sport- uitrustingen enz ... kosten handen vol euro’s.
Vandaar onze oproep aan eenieder die onze club en sport een warm
hart toedraagt, om ons een financieel steuntje te geven. Vele
kleintjes maken een groot.
Wij bieden 2 mogelijkheden: Mini sponsor en sponsoring via een
publiciteitsbord.

Sponsormogelijkheden
› Mini-sponsor: € 50 per jaar
In ruil hiervoor krijgt u o.a. bij onze thuiswedstrijden in
ons clublokaal uw publiciteit op breedbeeld tv-scherm,
publicitaire boodschap op onze website en naamsvermelding bij al onze extra-sportieve activiteiten.

› Publiciteitsbord (150 x 80 cm): € 150 per jaar
Wij bieden u een vast publiciteitsbord, die aan de o mheining
rond onze terreinen worden geplaatst. De borden in ‘forex’, wit
5 mm dik, laten wij bedrukken met uw tekst en logo. Gezien de
borden niet worden verwijderd, geniet u ook van uw publiciteit
bij andere manifestaties op en rond ons terrein (Koolkerke
kermis, Halloween, de Sint, schoolfeest...). De voordelen van
‘mini-sponsor’ horen uiteraard ook bij dit pakket.
Wenst U onze plaatselijke sportclub te steunen, aarzel
dan niet om contact op te nemen met onze voorzitter:
Willy de Jonge • 0486 68 84 93 • willy.de.jonge@telenet.be
Uiteraard krijgt u van ons een fiscaal attest.

Clubinfo:
• Benaming: Krachtbalclub SPORTING BRUGGE vzw Stamnummer: 2 Lid Brugse Sportraad
• Oprichtingsdatum: 27 mei 1976
• Maatschappelijke zetel en secretariaat:
• Graaf de Meulenaerelaan 56, 8000 Brugge.
• Rekeningnummer: KBC 478 – 9031351 – 22
• Terrein en omkleedkamers: Stedelijk sportterrein, Arendstraat Koolkerke
• Clubkleuren: Blauw / Wit
• Ploegen: 2 herenteams, 2 damesteams, 1 team scholieren jongens, 1 team cadetten meisjes,

1 team miniemen meisjes, 1 team miniemen jongens, 2 teams micrabal

Arendstraat 34, 8000 Koolkerke • info@sportingbrugge.be • www.sportingbrugge.be

